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HEALTH - TRAINING AT ITS BEST

القسم األول

يحــوي غرفــ ًا لمرضــى المحــاكاة للعيــادات الخارجيــة ،حيــث تعنــى بتدريــب الطــاب و األطبــاء علــى
مهــارات عــدة وتتضمــن؛ أخــذ التاريــخ المرضــي و تقديــم االستشــارات للمرضــى و ممارســة مهــارات
االتصــال.

الرسالة
يلتــزم مركــز المهــارات الســريرية بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بتقديــم برامــج تدريبيــة ذات جــودة
عاليــة لطالبهــا وطالباتهــا فــي مرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا ،ودعــم األنشــطة العلميــة و
التواصــل مــع المجتمــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الرؤية
أن نكون المرجعية في التدريب الطبي و الصحي المتميز في منطقة الشرق األوسط

القسم الثاني

يحــوي غرف ـ ًا تســتخدم لتعزيــز مهــارات فحــص المرضــى ،فضــا عــن ؛ المهــارات اإلجرائيــة ،و تشــمل
التدريــب علــى خياطــة الجــروح ،الحقــن الوريــدي و العنايــة الطبيــة الطارئــة المتقدمــة لمجــرى التنفــس.
وقــد تــم تجهيــز جميــع الغــرف باألسـرّة و طــاوالت الفحــص و أدوات التشــخيص ،باإلضافــة ،إلــى أنظمــة
الرصــد الرقميــة الســمعية و البصريــة (الكاميــرات و الميكرفونــات) لتصويــر وتســجيل خطــوات
الفحــص و حديــث الطالــب مــع المرضــى االفتراضيــن.

القسم الثالث
كمــا يوجــد فــي قســم المهــارات ســبع غــرف مجهــزة ببرنامــج محــاكاة عاليــة الدقــة ،لتســهيل
العمليــة التعليميــة عــن طريــق الممارســة العمليــة ،كمــا يتــم النقــل الحــي المباشــر للعمليــات
الجراحيــة مــن غــرف العمليــات الرقميــة ألغــراض التدريــب.

نبذه عن المركز
مركــز المهــارات و المحــاكاة الســريرية ( )CSSCفي جامعــة الملــك عبــد العزيــز ( )KAUهــو صــرح
متخصــص لتدريــب الكــوادر الصحيــة مــن طــاب الطــب واألطبــاء والممرضيــن والمتخصصيــن فــي
الرعايــة الصحيــة األخــرى ،وتقييــم المشــاركين مــن خــال تشــخيص المرضــى ونمــاذج التعليــم التــي

األنشطة األخرى في المركز

تتضمــن اســتخدام المريــض االفتراضــي و الدمــى اإللكترونيــة للمحــاكاة عاليــة الدقــة.
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يتكون المركز من  ثالثة أجنحة يحوي كل منها على ثمانية غرف:

تنظيــم االمتحانــات الســريرية مقننــة األهــداف ( )OSCEعلــى مســتوى األقســام فــي كليــة
الطــب و برامــج الزمالــة المختلفــة لتهيئــة االحتياجــات الالزمــة .
تنظيم و استضافة حلقات تعليمية مقررة أو اختيارية باإلضافة إلى ورش العمل.
برامج إعداد و تأهيل طلبة و طالبات سنة االمتياز لكلية الطب و الكليات الصحية األخرى.
دورات و ورش عمــل ألعــداد و تأهيــل المدربيــن الصحييــن باســتخدام التقنيــات التعليميــة
الحديثــة.

